VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD
se sídlem Husova 549, 687 71 Bojkovice
pro dodávky a subdodávky
v souladu s ustanovením Zákona občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních
smluv o dodávkách surovin, výrobního materiálu, služeb apod. (dále “zboží”)
Tyto všeobecné nákupní obchodní podmínky (dále jen “VNOP”) jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde odběratelem je společnost
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD (dále jen “odběratel”) a dodavatelem je fyzická nebo právnická, tuzemská či zahraniční osoba (dále jen
“dodavatel”). Přijetí dodávek, výkonu či jejich zaplacení neznamená souhlas s obchodními podmínkami dodavatele.

I. Uzavření smlouvy
Veškeré smlouvy, objednávky, odvolávky, tak jako jejich změny a doplnění vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Za písemnou formu se
považuje i projev vůle učiněný dálkovým přenosem dat, jenž umožňuje určení obsahu úkonu a osobu, která jej učinila.
1.1

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě:
a)

jednotlivých kupních smluv, přičemž za smlouvu je považována i písemná objednávka, jejímiž minimálními součástmi jsou údaje o množství
a druhu zboží, místě odběru, způsobu a termínu dodání, která je písemně potvrzena dodavatelem včetně stanovení ceny, nebo

b)

rámcových smluv s platností alespoň 1 rok a k nim náležejícím odvolávkám k dodávkám zboží.

1.2

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou za zboží považovány i služby. Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele v rozsahu
100% potvrzeného zboží s přípustnou odchylkou dle bodu 2.4 těchto VNOP.

1.3

Jestliže dodavatel nepotvrdí objednávku do 10 pracovních dnů od doručení, je odběratel oprávněn objednávku stornovat. Termíny dodávek
a termínové plány dodávek (tzv. odvolávky) se stávají závazné, pokud jim dodavatel písemně neodporuje nejpozději do 36 hodin (Po – Pá),
od jejich doručení.

1.4

Veškeré objednávky a dodávky se provádějí na základě VNOP odběratele. Odlišné podmínky – nejsou-li výslovně uvedené v objednávce
odběratele – neplatí. VNOP odběratele platí také, jestliže odběratel, i přes znalost odlišnosti obchodních podmínek dodavatele, příjme
dodávku od dodavatele bez výhrad.

1.5

VNOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy/objednávky mezi odběratelem a dodavatelem a platí za přijaté nejpozději v okamžiku potvrzení
objednávky dodavatelem.

1.6

Všechny dohody, ústní nebo písemná, učiněná před podpisem smlouvy oběma stranami, a týkající se předmětu později uzavřené kupní
smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito VNOP.

II. Dodávka
2.1

Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje na své náklady dodavatel,
pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí v místě určení. Dodavatel je povinen na
své náklady zboží na cestě pojistit proti všem obvyklým rizikům.

2.2

Veškeré dodávky zboží, musí obsahovat osvědčení o původu zboží, o jeho jakosti, pohybu, jakož i veškerá další označení, atesty a osvědčení,
tak jako dokumenty vztahujícími se ke zboží, které jsou právními předpisy vyžadovány. Každá jednotlivá dodávka musí být doprovázena
dodacím listem, který je předáván odběrateli nejpozději při převzetí zboží odběratelem. Dodací list musí splňovat minimálně tyto
náležitosti: označení dodacího listu a jeho číslo, obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ dodavatele i odběratele, číslo
smlouvy nebo objednávky, přesné označení předmětu plnění, den dodání zboží, počet jednotek v balení, počet balení, počet a označení
opakovaně použitelných obalů, kupní cenu, způsob dopravy, místo určení dodávky a přesné označení materiálu odběratele. Doklady
nesplňující tyto požadavky nejsou považovány za řádný dodací list. V případě nesplnění těchto požadavků, si odběratel vyhrazuje právo
zásilku bez úhrady ceny nepřevzít, případně poslat zpět, přičemž odběratel není s úhradou ceny v takovém případě v prodlení.

2.3

Dílčí dodávky, tak jako plnění před sjednanou dodací lhůtou nejsou přípustné, pokud není písemně výslovně dohodnuto jinak.

2.4

Odchylky dodaného zboží jsou přípustné v relaci +/- 5% a to pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem odběratele. Fakturovat a
platit je však možno pouze zboží skutečně dodané.

2.5

Dojde-li na straně dodavatele k prodlení s dodávkou, je odběratel oprávněn, po písemné výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnutá
dodatečná přiměřená lhůta k plnění s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Nespotřebované již
dodané zboží je odběratel oprávněn vrátit na náklady dodavatele zpět nebo odstoupit pouze od části smlouvy týkající se jen nedodaného
zboží.
Ustanovení bodu 2.5 se nevztahuje na dodávky komponentů rámů forem a tvarových vložek forem. Problematiku prodlení s dodávkou
komponentů rámů forem a tvarových vložek forem řeší odstavec III. Penalizace za prodlení dodávek a vadné dodávky.

2.6

Odběratel je oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nesplněním dodací lhůty dodavatelem. Byla-li sjednána smluvní pokuta pro
případ prodlení s dodávkou zboží, nemá její zaplacení vliv na právo odběratele požadovat náhradu škody.

2.7

Pro posouzení splnění sjednané dodací lhůty je rozhodné datum převzetí zboží odběratelem.
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2.8

Dodavatel je povinen dodat zboží v požadované kvalitě, množství a sjednané specifikaci, dle technických a přejímacích podmínek (včetně
balení), a pokud bylo výslovně dohodnuto i předem schválených vzorkům zboží, tak jako dle všech právních a technických požadavkům na
dodávané zboží. Dodavateli je dále obeznámen a jsou mu známy všechny jeho povinnosti, které mu vyplývají ze systémů řízení jakosti dle
ISO 9001, ISO/TS 16949 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001. S ohledem na závazky dodavatele o zajištění kvality
bude zjištění jakékoli vady výrobku odběratelem nebo třetí osobou (zejména zákazníky odběratele a/nebo dalšími členy distribučního
řetězce) považováno za porušení smlouvy/objednávky podstatným způsobem a odběrateli tak vzniká právo odstoupit od této
smlouvy/objednávky jako celku. Smlouva byla podstatně porušena a zboží je vadné i v případě, že dodavatel dodá odběrateli jiné než
sjednané zboží nebo v případě vad dokumentace potřebné k užívání zboží. Strany se dohodli, že dodá-li dodavatel odběrateli větší množství
zboží, než bylo ujednáno, není smlouva ve smyslu § 2093 občanského zákoníku uzavřena i na přebytečné množství, i kdyby je odběratel bez
zbytečného odkladu neodmítl.

2.9

Dodavatel dále prohlašuje, že vzhledem k specifikům a zvyklostem v oblasti automobilového průmyslu, předvídá jako možný důsledek
porušení své povinnosti dodat zboží bez jakýchkoli vad vznik škody na straně odběratele ve formě:
(i)

uplatnění nároků z vad výrobku, jehož se vadný výrobek stal součástí nebo příslušenstvím v průběhu jeho zpracování nebo jiného
užití dalšími členy výrobního nebo distribučního řetězce, třetí osobou nebo

(ii)

uplatnění práva požadovat odstranění vad náhradním dodáním celé dodávky výrobků bez vad (celá šarže) zákazníky odběratele
a/nebo dalšími členy distribučního řetězce.

2.10

Dodavatel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu odběratele, postoupit zakázku nebo její podstatné časti třetím osobám
(subdodavatelům). Udělí-li odběratel souhlas, má se zato, že odběratel odmítá osvobození dodavatele od jeho povinností v rozsahu
postoupení a odběratel je i nadále oprávněn požadovat po dodavateli, aby zakázku plnil, neplní-li postupník (subdodavatel) převzaté
povinnosti.

2.11

Dodavatel je povinen přiložit ke všem dodávkám surovin, jakož i ke všem materiálům, označeným znakem „CC“ materiálový atest podle ISO
EN 10204 3.1. Z materiálového atestu nebo z jednoznačně připojené přílohy musí být zřejmé, že dodané zboží s uvedením čísla dodacího
listu, čísla materiálu, čísla šarže, byly vyhotoveny ze vstupního materiálu uvedeného v materiálovém atestu.
U všech surovin a plastových granulátů, pomocných a provozních látek musí být při první dodávce a při změnách současně dodán také
bezpečnostní datový list EU a technický datový list.
Kromě toho musí být ke všem dodávkám tepelné a povrchově zpracovaných výrobků připojeny dokumenty s požadovanými a naměřenými
hodnotami tepelného a povrchového zpracování.

2.12

Odběratel je oprávněn provádět u dodavatele kontrolu výroby, odebírat vzorku a na další nezbytná šetření. Toto musí být ze strany
dodavatele umožněno a zabezpečeno.

III. Penalizace za prodlení dodávek a vadné dodávky
3.1

Dostane-li se dodavatel na základě jim způsobené okolnosti do prodlení s dodáním, je odběratel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní
pokutu ve výši 1% hodnoty objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení. Další zákonné nároky odběratele ostávají zachovány. Táto
smluvní pokuta je splatná ihned a odběratel je oprávněn započíst si pohledávku na její zaplacení proti pohledávce dodavatele na úhradu ceny
za zboží na faktuře.

3.2

V případě dodání vadných nebo neúplných komponentů v dodávce je odběratel oprávněn si tyto vadné komponenty opravit buď sám nebo
k tomu využít třetí osoby a náklady vzniklé s těmito vícepracemi v plné výši přeúčtovat na vrub dodavatele.

3.3

Nemohou-li být dodrženy sjednané termíny kvůli okolnostem na straně dodavatele, je odběratel po uplynutí jim stanovené přiměřené lhůty
ke sjednání nápravy oprávněn, bez ohledu na jeho další zákonné nároky a odstoupení od smlouvy, požadovat podle jeho volby náhradu škody
namísto práva z vadného plnění, popřípadě si zrealizovat výrobu nedodaného zboží buď sám a náklady vzniklé s těmito vícepracemi v plné
výši přeúčtovat na vrub dodavatele, nebo si obstarat na náklady dodavatele plnění od třetí strany. Ustanovení § 1925 NOZ věta za
středníkem se nepoužije.

3.4

Odběratel si vyhrazuje plné právo vyúčtovat dodavateli veškeré náklady spojené se ztrátou prestiže a dobrého obchodního jména popř.
eventuální penalizací vzniklé z důvodu zpožděné dodávky nebo dodávkou vadného zboží.

IV. Ceny - Balení
4.1

Sjednané ceny jsou cenami pevně stanovenými po celou dobu trvání zakázky. Není-li písemně dojednáno jinak, zahrnuje cena všechny
náklady za balení, přepravu, pojištění a manipulaci až do ujednaného místa určení (DDP dle INCOTERMS 2010). Cena zahrnuje také přepravu
prázdných obalů nazpět.

4.2

I v případě, že nebyla učiněna žádná dohoda ohledně balení a přepravy, je dodavatel povinen se postarat o to, aby vhodným balením a
přepravou bylo zabráněno negativnímu ovlivnění kvality výrobku a vzniku škod na výrobcích.

4.3

V případě požadavku odběratele je dodavatel povinen bezplatně odebrat prázdné obaly nazpět.

V. Platební podmínky a dokumentace – Vzájemný zápočet
5.1

Odběratel uhradí dodavateli kupní cenu na základě řádně provedené fakturace. Faktury musí být odběrateli doručeny při zaslání zboží, avšak
odděleně od něho. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě řádného převzetí zboží odběratelem dle sjednaných dodacích
podmínek.
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5.2

Faktura musí být zaslána ve dvojím písemném vyhotovení doporučeně na adresu odběratele a musí obsahovat minimálně následující:
označení faktury, její číslo, obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ odběratele i dodavatele, číslo smlouvy nebo objednávky,
přesně popsaný předmět plnění, který odpovídá jednomu dodacímu listu, den dodání zboží, označení dodacího listu, označení bankovního
spojení dodavatele, celkovou cenu, fakturovanou částku, způsob dopravy a místo dodání, podpis dodavatele, dodací nebo montážní list
podepsaný odběratelem, tak jako všechny ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, jinak se nepovažuje za řádně
vystavenou. Dodavatel odpovídá za veškeré následky vznikající v důsledku nedodržení těchto povinností, pokud neprokáže, že je nezpůsobil.

5.3

Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že faktura bude zaslána v rozporu s ustanovením 5.2 VNOP a to až do doby, než
tyto vady budou dodavatelem odstraněny. Odběratel je oprávněn vrátit fakturu a platební dokumentaci dodavateli nebo pozastavit její
platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě. O této skutečnosti je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele.

5.4

Nebylo-li sjednáno jinak, je odběratel povinen uhradit kupní cenu nejpozději poslední den v měsíci následujícím po dodávce, s odečtením
slevy 2%, nebo netto ve lhůtě 90 dnů ode dne dodání zboží na sklad odběratele, přičemž rozhodnutí o způsobu úhrady náleží odběrateli. Při
předčasných dodávkách začne plynout lhůta splatnosti od sjednaného termínu dodání.

5.5

Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení pouze v zákonem stanovené výši z dlužné
částky. Pro určení řádného plnění je rozhodný den odepsání z účtu odběratele. Dodavatel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením
jen ve výši převyšující úroky z prodlení.

5.6

Práva na započtení a právo zadržet platbu má odběratel v zákonném rozsahu a za níže uvedených podmínek. V případě reklamace vad je
odběratel oprávněn zejména zadržet platby v přiměřeném rozsahu. Byly-li již platby za vadné dodávky provedeny, je odběratel oprávněn
zadržet jiné splatné platby až do výše plateb za vadné zboží. Odběratel není v prodlení se zaplacením zadržených plateb až řádného vyřízení
reklamace vad. Odběratel je oprávněn započíst i také své pohledávky vůči pohledávce dodavatele, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona
89/2012 Sb. v platném znění, považovat za nejisté nebo neurčité.

5.7

Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit své pohledávky vůči odběrateli třetí osobě.

5.8

V případě, že odběratel zjistí, že dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (DPH) v platném znění, přičemž není rozhodující, zda tuto informaci zjistil přímo od dodavatele nebo jiným způsobem, je odběratel
oprávněn dle své volby uhradit DPH přímo příslušnému správci daně, nebo uhradit dodavateli fakturovanou částku bez DPH s tím, že DPH
uhradí dodavateli poté, kdy dodavatel předloží odběrateli rozhodnutí správce daně, že dodavatel není nespolehlivým plátcem.

5.9

V případě, že odběratel uhradí příslušnou DPH přímo správci daně, přičemž není rozhodující, zda tak učiní na základě svého oprávnění dle
bodu 5.8 nebo zda jej k zaplacení vyzve správce daně z titulu ručení, zaniká dnem, kdy dojde k připsání příslušné částky na účet správce daně,
povinnost odběratele uhradit dodavateli DPH v takto uhrazené výši.

VI. Přechod vlastnického práva, práva užívaní a nebezpečí škody na zboží
6.1

Vlastnické právo, tak jako nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele až řádným převzetím zboží v místě určení. Převzetí zboží je
potvrzeno odběratelem na dodacím listu, jehož kopii si odběratel ponechává.

6.2

Dodavatel se zavazuje, že svým věřitelům splní veškeré povinnosti spojené se zbožím tak, aby odběratel ve smyslu § 1106 občanského
zákoníku nenabyl společně s vlastnickým právem ke zboží žádnou povinnost, která by mohla být se zboží spojena. Nabude-li odběratel
takovou povinnost, vzniká dodavateli povinnost splnit věřiteli příslušný dluh v celém rozsahu do 10 dnů od doručení výzvy odběratele
dodavateli nebo v této lhůtě jinak zařídit, aby odběratel nemusel věřiteli příslušný dluh splatit. Povinnost dodavatele nahradit odběrateli
případnou újmu tím není dotčena.

6.3

Dodavatel prohlašuje, že je právoplatným vlastníkem všech potřebných práv duševního a průmyslového vlastnictví týkajících se dodaného
zboží. Vznikne-li v rámci smlouvy autorské dílo nebo jiný výtvor chráněný právem duševního vlastnictví, uděluje dodavatel odběrateli
časově a územně neomezené, nevýhradní, převoditelné právo užívaní zboží a souhlasí s tím, že odběratel bude dodané zboží užívat,
přičemž odběratel není povinen licenci využít. Dodavatel uděluje odběrateli všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívaní
dodaného zboží, zejména práva duševního vlastnictví, patenty a všechna práva, která jsou spojená s průmyslovými vzory. Dodavatel
souhlasí s tím, že dodané zboží bude odběratelem prodáváno třetím osobám a garantuje, že tímto postupem nebudou porušena žádná
práva, přičemž dodavatel uděluje souhlas k tomu, aby odběratel poskytl těmto třetím osobám všechna oprávnění tvořící součást udělené
licence. Dodavatel odpovídá zato, že v souvislosti s jeho dodávkou zboží nebudou porušena žádná práva třetích osob – ať už v tuzemsku
nebo zahraničí.

VII. Záruka, ručení a pojištění
7.1

Dodavatel poskytuje odběrateli lhůtu pro uplatnění vad v délce minimálně 24 měsíců, počínaje dnem předání finálního výrobku koncovému
uživateli, nejpozději však uplynutím 36 měsíců od dodání zboží odběrateli. Lhůta pro uplatnění vad je zachována a právo z vadného plnění je
uplatněno včas, pokud odběratel v uvedených lhůtách uplatní reklamaci u dodavatele, případně dodavateli vady zboží oznámí, a to bez
ohledu na skutečnost, kdy vadu zjistil, nebo mněl zjistit.
Budou-li vůči odběrateli zákazníkem uplatněny regresní požadavky a toto uplatnění regresních požadavků bude spočívat ve vadě zboží
dodaného dodavatelem, končí lhůty pro uplatnění vad a záruční lhůta uplynutím 5 let ode dne dodání zboží odběrateli.

7.2

Záruka se vztahuje na veškeré dodávané zboží, včetně subdodávek, obalů, plastových granulátů apod.

7.3

Vady, které existovaly již v době přechodu nebezpečí na zboží, je odběratel oprávněn uplatnit kdykoliv po jejich zjištění bez vlivu na běh
sjednané záruční doby a to i po jejím uplynutí. Vady, které vzniknou v záruční době, je odběratel oprávněn uplatnit kdykoliv v průběhu
záruční doby.
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7.4

V rámci řešení vadného plnění je odběratel oprávněn:
(i)

požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

(ii)

požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady odstranitelné, nebo

(iii)

požadovat slevu z ceny, nebo

(iv)

požadovat náhradu újmy, včetně náhrady újmy namísto práva z vadného plnění

(v)

odstoupit od smlouvy, nebo

(vi)

je-li odběratel schopen odstranit vady na zboží sám, bude o tomto dodavatel informován a po vzájemném odsouhlasení budou vady
odběratelem na náklady dodavatele odstraněny. Menší vady může odběratel odstranit sám v zájmu nerušené produkce bez
předchozího odsouhlasení s dodavatelem a nezbytné náklady dodavateli vyfakturovat, aniž by tým byly porušeny zákonné povinnosti
dodavatele.

7.5

Volba mezi nároky uvedenými v bodu 7.4, tak jako termíny náhradního plnění náleží odběrateli. Uplatněný nárok může odběratel měnit i bez
souhlasu dodavatele. Pokud zboží vykazuje jakékoliv vady a dodavatel je ve stanovené lhůtě neodstraní, je odběratel oprávněn kdykoliv
požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy je odběratel oprávněn i v případě podstatného porušení závazku
dodavatele nebo vyšší moci. Tímto není dotčeno právo odběratele na náhradu škody a veškerých nákladů s uplatněním vad spojeným.

7.6

Dodavatel je povinen nahradit odběrateli veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s dodáním zboží a v důsledku porušení či zanedbání
povinností dodavatele, vyplývajících z těchto VNOP, smlouvy, objednávek nebo jiných ujednání, nebo která bude třetími osobami z titulu
náhrady škody po odběrateli uplatňována a která bude souviset s dodaným zbožím. Toto ustanovení platí i po ukončení smluvního vztahu
mezi odběratelem a dodavatelem a není časově omezeno. Nároku na náhradu škody se odběratel vůči dodavateli nemůže do budoucna nijak
platně vzdát. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda způsobená se smlouvou v penězích.

7.7

Odběratel má právo požadovat na dodavateli paušální úhradu nákladů vzniklých s administrativním vyřizováním reklamace. Pro každý
jednotlivý případ reklamace činí tyto náklady částku 150 EUR.

7.8

Bude-li odběratel v důsledku vadného zboží donucen k 100%-nímu přezkoušení/třídění dodávky nebo finální výroby, nese dodavatel všechny
náklady spojené s takovými vícepracemi.

7.9

Vady na zboží se považuji za neodstranitelné v případě výrobku, které se již nenacházejí u odběratele. V tomto případě provedou nápravu
vadného plnění náhradním způsobem zákazníci odběratele nebo třetí strana, přičemž se dodavatel zavazuje nahradit všechny náklady, které
budou vůči odběrateli uplatněny.

7.10

Odmítne-li odběratel vadné zboží, bude toto považováno za nedodané.

7.11

Dodavatel se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží s krycí částkou ve výši nejméně 10 milionu EUR
paušálně za každou škodu na osobě/věci a toto na požádání odběratele také patřičně prokázat. Pokud dodavatel odpovídá za vady zboží, je
povinen zprostit odběratele na první výzvu jakýchkoli nároků třetích osob na náhradu újmy a veškerou újmu těmto osobám uhradit, to platí i
v případě solidární odpovědnosti dodavatele a odběratele založené zákonem.

7.12

Překročí-li vzniklá škoda příslušné částky nebo odmítne-li pojistitel zcela nebo zčásti svoji povinnost zaplatit z jiných důvodů, zůstávají tímto
nároky odběratele na náhradu škody vůči dodavateli nedotčeny.

7.13

Promlčecí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění, práva na náhradu škody a práva ze záruky u soudu činí 10 let a počíná běžet ode dne
předání zboží odběrateli. Promlčecí lhůta k uplatnění práva na náhradu újmy odběratelem u soudu činí 10 let od uplatnění práva třetí
osobou.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost
8.1

Pokud dodavatel ve svých všeobecných obchodních podmínkách omezil svou odpovědnost a/nebo ji vyloučil, jsou taková ustanovení vůči
odběrateli neúčinná. To platí zejména pro omezení odpovědnosti v oblasti prodlení s dodávkou, porušení mimo jiné nepodstatných
smluvních povinností, jakož i za způsobení věcných a následných škod z nedbalosti, jakož i odpovědnost za náhradu škody zaměstnanců,
pracovníků, spolupracovníků, zástupců nebo třetích stran pověřených dodavatelem k plnění jeho závazku.

8.2

Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí
škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

IX. Obchodní tajemství
9.1

Dodavatel je povinen při plnění všech smluv, které se budou řídit těmito VNOP, udržovat v tajnosti veškeré obchodní a technické informace
a data zjištěné v souvislosti s naplňováním jednotlivých smluv s odběratelem, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství
odběratele, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu odběratele ve vztahu k třetím osobám a nepoužívat takové informace
ve svůj či cizí prospěch. Dodavatel bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství odběratele je zejména následující:
(i)

druh objednávek, cenové nabídky a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku odběratele,

(ii)

technická a jiná data, veškeré informace a údaje tvořící duševní vlastnictví odběratele nebo takové skutečnosti, u kterých lze z jejich
povahy usuzovat, že jsou za duševní vlastnictví považovány.
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9.2

Dodavatel je povinen také zajistit, aby jeho zaměstnanci, a to i po skončení pracovního poměru a další osoby, jímž umožnil zjistit jakékoli
informace o odběrateli a jeho obchodním tajemstvím, zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, s nimiž se v průběhu plnění
smluv s prodávajícím obeznámí, a to zejména o skutečnostech tvořících obchodní tajemství odběratele a nepoužili je ve svůj či cizí
prospěch.

9.3

Jakmile vznikne dodavateli povinnost poskytnout státnímu orgánu některé informace tvořící obchodní tajemství odběratele, je dodavatel
povinen písemně informovat odběratele o těchto skutečnostech, a to ještě před poskytnutím takových informací.

9.4

Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení spolupráce dodavatele s odběratelem a není nijak časově omezeno.

X. Závěrečná ustanovení
10.1

Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí právo České republiky, přičemž jsou vyloučena kolizní ustanovení mezinárodního práva
soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2

Odběratel i dodavatel ovšem výslovně vylučují pro vztahy vzniklé na základě těchto VNOP užití ustanovení § 428 obchodního zákoníku, s
výjimkou uvedenou v článku 7.3 těchto VNOP.

10.3

Těmito VNOP se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito VNOP.

10.4

Smluvní strany prohlašují, že pro jejich právní vztahy vylučuji úpravu smluv, uzavíraných adhezním způsobem, obsaženou v § 1799 a § 1800
občanského zákoníku. Doložky v rámcové smlouvě nebo dílčí smlouvě, resp. objednávce, které odkazují na VNOP nebo jiné podklady, jsou
platné, i když dodavatel nebyl s doložkami a jejich významem seznámen nebo není-li prokázáno, že význam doložek musel znát. Doložky
v rámcové smlouvě nebo dílčí smlouvě, resp. objednávce, odvolávce nebo ve VNOP či jiných podkladech, které jsou pro osobu průměrného
rozumu nesrozumitelné, jsou platné, i kdyby působily dodavateli újmu nebo by význam doložek nebyl dodavateli dostatečně vysvětlen.
Platné jsou i doložky v rámcové smlouvě nebo dílčí smlouvě, resp. objednávce, odvolávce nebo ve VNOP či jiných podkladech, které jsou pro
dodavatele zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod. Vylučuje se právo dodavatele domáhat se u soudu spravedlivého uspořádání
práv a povinností stran podle § 577 občanského zákoníku.

10.6

Bude-li podán insolvenční návrh na majetek dodavatele, je odběratel oprávněn od nesplněné části smlouvy odstoupit. Zhotovuje-li dodavatel
pro odběratele dílo, je odběratel kdykoli po podání insolvenčního návrhu oprávněn jednostranně předčasně formou výzvy smlouvu ukončit, a
to proti úhradě části úplaty za dílo, odpovídající míře jeho dokončení. Vlastnické právo k dílu přechází na odběratele okamžikem doručení
výzvy dodavateli.

10.7

Jsou-li ustanovení VNOP zcela nebo zčásti neplatná, zdánlivá, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost, účinnost a
vymahatelnost ostatních ustanovení. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení takovými, které se
nejvíce blíží ekonomickému a právnímu účelu neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení a které je platné,
účinné a vymahatelné.

10.8

V souladu s § 89a zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění se dodavatel s odběratelem dohodli na tom, že místní
příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory se řídí sídlem odběratele zapsaným v obchodním rejstříku ke dni zahájení soudního
řízení. To však platí pouze pro spory, pro které zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

10.9

V případě sporu o jazykový výklad těchto VNOP, rámcové smlouvy, dílčí smlouvy resp. objednávky, odvolávky či jiných podkladů platí pro
české dodavatele české znění a pro zahraniční dodavatele anglické nebo německé znění.

10.10

Vylučuje se povinnost odběratele nahradit dodavateli újmu, kterou nebylo možno v době uzavření smlouvy nebo na základě objednávky
rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost odběratele nahradit dodavateli nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského
zákoníku.
Dodavatel přebírá na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a spočívá-li zakázka v provedení díla i ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.
Vylučuje se právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém
systému odběratele podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu obsahu a
doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu odběratele podle § 566 odst. 2
občanského zákoníku.
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